কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল ও হে-স্টকয়ার হেন্টার পহরচালনা নীহির্ালা
জািীয় র্হিলা েংস্থা পহরচাহলি
শিীদ আইহি রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল ও হে-স্টকয়ার হেন্টার পহরচালনা নীহির্ালা
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাস্টদশ েরকার
র্হিলা ও হশশু হবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
জািীয় র্হিলা েংস্থা।
১৪৫, হনউ হবইলী হরাে, ঢাকা।
জািীয় র্হিলা েংস্থা পহরচাহলি শিীদ আইহি রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল পহরচালনা নীহির্ালা
হিাস্টেস্টলর নার্ঃ শিীদ আইহি রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল ,ঢাকা ।
১। পটভুহর্ঃ
হদস্টশর োহব মক আর্ ম – োর্াহজক উন্নয়স্টন অহিক েংখ্যক র্হিলা জনস্টগাষ্ঠীর কর্মেংস্থান অনস্বীকার্ ম । জািীয় র্হিলা েংস্থার লক্ষ্য ও উস্টেশ্য অজমস্টনর
অংশ হিস্টেস্টব কর্স্টেক্স প্রকস্টের আওিায় ২০০৭ োস্টলর র্াচ ম হর্স্টক একটি কর্মজীহব র্হিলা হিাস্টেল চালু িয়। ঢাকা র্িানগরীস্টি র্হিলাস্টদর কর্মেংস্থাস্টনর
সুস্টর্াগ বৃহির পাশাপাহশ কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেস্টলর চাহিদা ও গুরুত্ব হদন হদন বৃহি পাস্টে। কর্মজীবী র্হিলাস্টদর স্বে ব্যস্টয় হনরাপদ আবাহেক সুহবিা প্রদাস্টনর
উস্টেস্টশ্য জািীয় র্হিলা েংস্থা কর্স্টেক্স িবস্টন প্রকস্টের আওিায় ৯র্ – ১২ িলায় ২০০ শয্যা হবহশষ্ট একটি কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল হনর্মাণ করা িয় ।
২। হিাস্টেল পহরচালনা পিহিঃ
জািীয় র্হিলা েংস্থা পহরচাহলি শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল এর আয় িস্টি এ প্রহিষ্ঠানটি পহরচাহলি িস্টব । এ হিাস্টেল পহরচালনার জন্য
একটি উপস্টদষ্টা কহর্টি ও পহরচালনা কহর্টি র্াকস্টব। হনম্ন বহণ মি েদস্য ের্ন্বস্টয় উপস্টদষ্টা কহর্টি গঠিি িস্টবঃ
২.১ উপস্টদষ্টা কহর্টি
(১)

েহচব,
র্হিলা ও হশশু হবষয়ক র্ন্ত্রণালয়

(২)

হচয়ারম্যান ,
জািীয় র্হিলা েংস্থাা্

(৩)

যুগ্ম - েহচব (হেল )
র্হিলা ও হশশু হবষয়ক র্ন্ত্রণালয়

(৪)

হনব মািী পহরচালক ,
জািীয় র্হিলা েংস্থাা্

(৫)

েদস্য পহরচালনা পহরষদ , ( জার্ে কর্তমক র্স্টনানীি েদস্য )
জািীয় র্হিলা েংস্থা।

(৬)

পহরচালক,
জািীয় র্হিলা েংস্থাা্।

(৭)

উপ পহরচালক,

জািীয় র্হিলা েংস্থাা্।
(৮)

হিাস্টেল সুপার,
শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীহব র্হিলা হিাস্টেল,
হবইলী হরাে,ঢাকা।

(৯)

েিকারী পহরচালক, প্রকে।
জািীয় র্হিলা েংস্থা।

২.২ উপস্টদষ্টা কহর্টির দাহয়ত্ব ও কার্ মাবলীঃ
ক) কর্মজীহব র্হিলা হিাস্টেল পহরচালনার নীহি হনি মারণ/পরার্শমদান/বাহষ মক কর্ম পহরকেনা প্রণয়ন ও বাস্টজট অনুস্টর্াদন ।
খ) হিাস্টেস্টলর ষাস্মাহষক / বাহষ মক কার্ মক্রর্ পর্ মাস্টলাচনা ও প্রস্টয়াজনীয় হেিান্ত প্রদান ।
গ) হিাস্টেস্টলর উন্নয়ন এবং আহর্ মক স্বহনিমরিার লস্টক্ষ্য প্রস্টয়াজনীয় হদক হনস্টদ মশনা প্রদান ।
২.৩ উপস্টদষ্টা কহর্টির েিাঃ
ক) বৎেস্টর দ’ুবার এই কহর্টির েিা িস্টব।
খ) নূন্যির্ ৫ (পাঁচ) জন েদস্টস্যর উপহস্থহিস্টি েিার হকারার্ পূণ ম িস্টব ।
গ) উপস্টদষ্টা কহর্টি প্রস্টয়াজস্টন জরুরী েিায় হর্হলি িস্টি পারস্টবন ।
ঘ) েিাপহির অবিমর্াস্টন িার েস্মহিক্রস্টর্ কহর্টির হকান হজযষ্ঠ েদস্য েিায় েিাপহিত্ব করস্টবন।
৩।

পহরচালনা কহর্টিঃ
হনব মািী পহরচালক

(১)
জািীয় র্হিলা েংস্থা
(২)

উপ-েহচব (স্টেল)
র্হিলা ও হশশু হবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
হনব মািী কহর্টির েদস্য , ( জার্ে কর্তুকম র্স্টনানীি েদস্য )

(৩)
জািীয় র্হিলা েংস্থা।
(৪)

পহরচালক ,
জািীয় র্হিলা েংস্থা।

(৫)

উপ পহরচালক ,
জািীয় র্হিলা েংস্থা।

(৬)

েিকারী পহরচালক, প্রকে।
জািীয় র্হিলা েংস্থা।

েিকারী পহরচালক, হিোব ও অর্ ম।

(৭)
জািীয় র্হিলা েংস্থা।
(৮)

হিাস্টেল সুপার
শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীহব র্হিলা হিাস্টেল, হবইলী হরাে,ঢাকা।

৩.১ পহরচালনা কহর্টির দাহয়ত্ব ও কার্ মাবলীঃ
ক) বাহষ মক কর্মপহরকেনা ও বাস্টজট প্রণয়ন এবং উপস্টদষ্টা কহর্টিস্টি িা অনুস্টর্াদস্টনর জন্য সুপাহরশ েি উপস্থাপন ।
খ) প্রহি ৩ র্াে অন্তর পহরচালনা কহর্টির েিায় উপস্থাপনার র্াধ্যস্টর্ বাহষ মক বরাস্টের হবপরীস্টি অয় ব্যয় পর্ মাস্টলাচনা।
গ) হিাস্টেস্টলর জনবল েংক্রান্ত হবষয় হর্র্ন পদ সৃহষ্ট, পদ হবলুহি , জনবল হ্রাে / বৃহি, জনবস্টলর
হবষস্টয় সুপাহরশ প্রদান ।

হবিন হনি মারণ ও হনরীক্ষ্া এবং কার্ মক্রর্ মূল্যায়ন

ঘ) হিাস্টেস্টলর েীট বরাে ,েীট বাহিল , েীটিাড়া , েীট েংখ্যা বৃহি ও র্াবিীয় হি পর্ মাস্টলাচনা ও
পূনঃহনি মারণ /বৃহি করার হবষস্টয় সুপাহরশ প্রদান ।
ঙ) েরকারী হবহি হবিান হর্ািাস্টবক ক্রয় কার্ মক্রর্ গ্রিণ।
P) নীহি হনি মারস্টণর হবষয়েমূি উপস্টদষ্টা কহর্টির হনকট উপস্থাপন ।
৩.২. পহরচালনা কহর্টির েিাঃ
(ক)

পহরচালনা কহর্টির েিা প্রহির্াস্টে অনুহষ্ঠি িস্টব। িস্টব প্রস্টয়াজস্টনর জরুরী েিা আিবান করা র্াস্টব।

(খ)

েিাপহির অনুপহস্থস্টি িাঁর অনুর্হিক্রস্টর্ েংস্থার পহরচালক জরুরী েিা পহরচালনা করস্টবন।

(গ)

নূন্যির্ ৪ (চার) জন েদস্টস্যর উপহস্থহিস্টি েিার হকারার্ পূণ ম িস্টব।

৪। েস্মানীিািা
হিাস্টেল উপস্টদষ্টা ও পহরচালনা কহর্টির েদস্যস্টদর েিায় উপহস্থহির জন্য েদস্যস্টদর হনি মাহরি িাস্টর েস্মানী িািা প্রদান করা র্াস্টব।
৫। হিাস্টেস্টলর িিহবলঃ
৫.১ িিহবস্টলর নার্ঃ শিীদ আইহি রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল িিহবল , ১৪৫, হনউ হবইলী
হরাে, ঢাকা ।
৫.২ িিহবস্টলর উৎেঃ
ক) হিাস্টেস্টলর েকল প্রকার আয়।
খ) েরকারী র্ঞ্জুরী অনুদান।
গ) হব-েরকারী ও ব্যহিগি অনুদান/দান ।
৫.৩ িিহবল গঠনঃ
হিাস্টেস্টলর েমুদয় আয় িিহেল ব্যাংস্টকর েঞ্চয়ী হিোস্টব জর্া র্াকস্টব। হিাস্টেল পহরচালনা কহর্টির সুপাহরশ অনুর্ায়ী জািীয় র্হিলা েংস্থার হনব মািী কহর্টির
অনুস্টর্াদনক্রস্টর্ হিাস্টেল পহরচালনার জন্য এ অর্ ম ব্যয় করা র্াস্টব।
5.4
িিহবল পহরচালনা পিহিঃ
হনব মািী পহরচালক জািীয় র্হিলা েংস্থা ও েিকারী পহরচালক (প্রকে),জািীয় র্হিলা েংস্থা এর হর্ৌর্ স্বাক্ষ্স্টর ব্যাংক হিোব পহরচাহলি িস্টব।

৫.৫ হিাস্টেস্টলর েঞ্চয়ঃ
ক) হিাস্টেস্টলর োশ্রয়কৃি অর্ ম মুনািা হিস্টেস্টব স্বে/দীঘ ম হর্য়াস্টদ েঞ্চয় করা র্াস্টব।
খ) উপস্টদষ্টা কহর্টির হেিান্ত হর্ািাস্টবক হিাস্টেস্টলর মুনািা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্ ) টাকার অহিক িস্টল এি হে আর করা র্াস্টব।
গ) এি হে আর এর মুনািার ১০% হিাস্টেস্টলর আস্টয়র হিস্টেস্টব জর্া িস্টব।
ঘ) হিাস্টেস্টলর ব্যয় েম্পহকমি হর্ হকান প্রস্টয়াজস্টন এি হে আর িাঙ্গাস্টনা র্াস্টব।
৬। হিাস্টেস্টলর েম্পস্টদর দায়িারঃ
হিাস্টেস্টলর অহজমি েকল জনবল েি হিাস্টেস্টলর েকল েম্পদ জািীয় র্হিলা েংস্থার র্াহলকানায় র্াকস্টব এবং েরকারী প্রচহলি হবহি অনুর্ায়ী পহরচাহলি
িস্টব।
৭। হিাস্টেস্টলর জনবলঃ
৭.১ শিীদ আইহি রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেস্টলর েকল কর্মকিমা/কর্মচারী জািীয় র্হিলা েংস্থার কর্মকিমা/কর্মচারী হিস্টেস্টব হবস্টবহচি িস্টব।
৭.২ শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেস্টলর েকল কর্মকিমা/কর্মচারীগণএই নীহির্ালার অন্তভুমি িস্টবন।
৭.৩ হিাস্টেস্টলর কর্মকিমা/কর্মচারীস্টদর জন্য েংস্থার হবদ্যর্ান আইন ও চাকুরী হবহি প্রস্টর্াজয িস্টব।
৭.৪ প্রস্টয়াজস্টন হিাস্টেল পহরচালনার জন্য োর্হয়কিাস্টব দদহনক হিহিস্টি জনবল হনস্টয়াগ করা র্াস্টব।
৮। হিাস্টেল হবাোম র পহরচালনাঃ
৮.১। হিাস্টেস্টল িহিমর হর্াগ্যিাঃ
ক) ঢাকায় অবহস্থি হবহিন্ন েরকারী, আিা েরকারী ,স্বায়ত্ত্বশাহেি, হবহিবি েংস্থা ও হবেরকারী প্রহিষ্ঠাস্টন কর্মরি েব মস্টশষ জািীয় হবিন হেস্টলর ১৩ির্/
ের্র্াস্টনর হগ্রে অর্বা িদুস্টিম কর্মরি র্হিলাগণ এই হিাস্টেস্টল বেবাে করার জন্য আস্টবদন করস্টি পারস্টবন ;
খ)প্রার্ীর হশক্ষ্াগি হর্াগ্যিা নূযনির্ গ্রাজুস্টয়শন হেহগ্র িস্টি িস্টব। িস্টব হবস্টশষ হবস্টবচনায় এইচ এেহে িস্টি পাস্টর;
গ) প্রার্ীস্টক বাংলাস্টদস্টশর নাগহরক িস্টি িস্টব ;
ঘ) হশক্ষ্াগি হর্াগ্যিা নূন্যির্ স্নািক, হবস্টশষ হক্ষ্স্টে হশহর্লস্টর্াগ্য ।
ঙ) িাস্টক শারীহরক ও র্ানহেকিাস্টব সুস্থ িস্টি িস্টব ;
ঙ) হবাোম রস্টক হিাস্টেস্টল এককিাস্টব র্াকস্টি িস্টব ;
৮.২ শিমাবলীঃ
ক) েীট েংখ্যা অনুর্ায়ী হবাোম রস্টদর হর্াগ্যিা র্াচাইপূব মক িহিমর জন্য সুপাহরশ করা িস্টব।
খ) িহিমর জন্য হনব মাহচি প্রার্ী/ হবাোম রস্টক চুহিপে স্বাক্ষ্র, হিে প্রদান ও অন্যান্য আনুষ্ঠাহনকিা পালন কস্টর হনি মাহরি ের্স্টয়র র্স্টধ্য হিাস্টেস্টল িহিম িস্টি
িস্টব।
গ) র্াস্টের হর্ হকান ের্স্টয় িহিম িস্টল র্াস্টের পূণ ম িাড়া পহরস্টশাি করস্টি িস্টব।
ঘ) েীট বরাে পে জারীর ১০ (দশ) হদস্টনর র্স্টধ্য হনি মাহরি হিে প্রদান পূব মক হিাস্টেস্টল িহিম িস্টি িস্টব। অন্যর্ায় েীট বরাে বাহিল বস্টল গণ্য িস্টব।
ঙ) হিাস্টেস্টল িহিমর ের্য় এককালীন িহিম হিে , আনুেহঙ্গক ব্যয়, হিন র্াস্টের অগ্রীর্ েীট িাড়া ও অন্যান্য ব্যয় রহশস্টদর হবহনর্স্টয় জর্া হদস্টি িস্টব।
চ) প্রহি র্াস্টের ১ হর্স্টক ১০ িাহরস্টখর র্স্টধ্য েীট িাড়া হিাস্টেস্টলর দিস্টর রহশস্টদর হবহনর্স্টয় জর্া

হদস্টি িস্টব।

ছ) হনি মাহরি ের্স্টয় র্াহেক েীট িাড়া প্রদান না করস্টল উি িাহরস্টখর পর িস্টি প্রহি র্াস্টের জন্য ১০০/-(একশি) টাকা জহরর্ানা হদস্টি িস্টব।
জ) হকান কারস্টণ হিাস্টেস্টল অবস্থান না করস্টলও র্র্ারীহি েীট িাড়া প্রদান করস্টি িস্টব।

ঝ) শারীহরক অসুস্থিা , চাকুরী েংক্রান্ত প্রহশক্ষ্ণ , ট্যযর ইিযাহদ কারস্টণ েীট িাড়া র্র্ারীহি প্রদান পূব মক েস্টব মাে দুই র্াস্টের জন্য েীট েংরহক্ষ্ি রাখা িস্টব।
উি ের্স্টয়র র্স্টধ্য উপহস্থি না িস্টল বরােকৃি েীট বাহিল বস্টল গণ্য িস্টব।
ঞ) একািাস্টর ০৩ (হিন ) র্াস্টের েীট িাড়া পহরস্টশাি না করস্টল হিাস্টেল পহরচালনা কহর্টি হবনা হনাটিস্টশ েমুদয় পাওনা গ্রিণ অর্বা জার্ানি েি হিন
র্াস্টের েীটিাড়া এবং অন্যান্য িাড়া ও র্ালার্াল বাস্টজয়াি কস্টর বরােকৃি েীট বাহিল কস্টর হদস্টি পারস্টবন।
(ট) েীট বরাস্টের ২(দুই) র্াস্টের র্স্টধ্য হবাোম রস্টদর আস্টবদস্টনর হপ্রহক্ষ্স্টি েীট বাহিল করা িস্টল হকান প্রকার জার্ানি েি অহগ্রর্ হদয়া িস্টব না। জার্ানি েি
৩(হিন)র্াস্টের অগ্রীর্ েীট িাড়া বাস্টজয়াি কস্টর বরাে বাহিল করা িস্টব।
৮.৩। িহিমর হনয়র্াবলীঃ
ক) হবাোম রস্টদর িহিমর জন্য আস্টবদন হনি মাহরি িরস্টর্ করস্টি িস্টব। হনয়র্াবলী অনুর্ায়ী হনি মাহরি িরর্ পূরণ কস্টর িা কর্তমপস্টক্ষ্র কাস্টছ হপশ করস্টি িস্টব।
খ) েিযাহয়ি কহপ প্রদান কস্টর হনি মাহরি হি এর হবহনর্স্টয় হনি মাহরি (পহরহশষ্ট -ক) আস্টবদন িরর্ েংগ্রি করা র্াস্টব।
গ) প্রার্ী হর্ প্রহিষ্ঠাস্টন কর্মরি, হে প্রহিষ্ঠাস্টনর হনস্টয়াগ পেেি হবিন আিরস্টণর প্রর্াণপে জর্া করস্টি িস্টব।
৮.৪। হবাোম র বাছাই ও িহিমঃ
K) প্রার্হর্ক পর্ মাস্টয় প্রাি আস্টবদন পে েমূি হিাস্টেল সুপার র্াচাই বাছাই কস্টর েীট বরাে কহর্টির কাস্টছ হপশ করস্টবন । েীট বরাে কহর্টি সুপাহরশ
অনুর্ায়ী কর্তমপস্টক্ষ্র অনুস্টর্াদনক্রস্টর্ িহিমর ব্যবস্থা গ্রিণ করস্টবন।
খ) প্রহি র্াস্টের হশষ েিাস্টি নূন্যির্ ৫টি আস্টবদন পাওয়ার হপ্রহক্ষ্স্টি ১টি েিা অনুহষ্ঠি িস্টব।
৮.৫। িহিম প্রহক্রয়া ও েীট বরােঃ
েীট বরাে কহর্টিঃ
১।

পহরচালক, জািীয় র্হিলা েংস্থা ,ঢাকা

২।

েিকারী পহরচালক (প্রশােন ) জািীয় র্হিলা েংস্থা।

৩।

েিকারী পহরচালক (প্রকে) জািীয় র্হিলা েংস্থা।

৪।

িত্ত্বাবিায়ক , শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল ।

েীট বরাে কহর্টির দাহয়ত্ব ও কার্ মাবলীঃ
ক) েীট বরাস্টের আস্টবদনেমূি পুনঃ পরীক্ষ্া করা।
খ) আস্টবদনকারীস্টদর োক্ষ্াৎকার গ্রিণ ও আস্টবদস্টনর োস্টর্ প্রদি িস্টের েিযিা র্াচাই।
গ) েীট বরাস্টের সুপাহরশ অনুস্টর্াদস্টনর ব্যবস্থা গ্রিণ।
৯। খাদ্য ব্যবস্থাপনা :ুঃ
ক) প্রহি র্াস্টের েীট িাড়ার োস্টর্ খাবাস্টরর কুপন ক্রয় করস্টি িস্টব। কুপস্টনর িার পহরবিমস্টনর ক্ষ্র্িা কর্তমপক্ষ্ েংরক্ষ্ণ করস্টবন।
খ) ের্স্টয় ের্স্টয় কর্তমপক্ষ্ কর্তমক হনি মাহরি হনয়র্নীহি অনুর্ায়ী খাদ্য ব্যবস্থাপনা পহরচাহলি িস্টব।
গ) হিাস্টেল পহরচালনা কহর্টির অনুস্টর্াদনক্রস্টর্ খাবাস্টরর হর্নু এবং মূল্য হনি মাহরি িস্টব এবং হেই অনুোস্টর খাবাস্টরর ব্যবস্থাপনা কার্ মক্রর্ সুষ্ঠিাস্টব পহরচালনা
হিাস্টেল সুপার কর্তমক পহরচাহলি িস্টব।
গ) খাদ্য ব্যবস্থাপনা কহর্টিস্টি হবাোম র প্রহিহনহিগণ হরাস্টটশনালী দাহয়ত্ব পালন করস্টবন।
ঘ) হিাস্টেল ব্যবস্থাপনার দাহয়ত্ব অনুোস্টর খাবাস্টরর ের্য়সূচী হনি মারণ করা িস্টব।
ঙ) হিাস্টেল কস্টক্ষ্ পৃর্ক িাস্টব রান্না কস্টর খাওয়া র্াস্টব না। প্রস্টিযক হবাোম র োইহনং রুস্টর্ খাবার

খাস্টবন।
৯.১ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কহর্টি :ুঃ
১।

েিকারী পহরচালক (প্রকে ) জািীয় র্হিলা েংস্থা।

২।

প্রশােহনক কর্মকিমা , জািীয় র্হিলা েংস্থা।

৩।

হবাে মারস্টদর প্রহিহনহি , শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল

৪।

হিাস্টেল সুপার , শিীদ আইিী রির্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেল

খাদ্য ব্যবস্থাপনা কহর্টির দাহয়ত্ব ও কার্ মাবলী:
ক) ের্স্টয় ের্স্টয় খাবাস্টরর র্ান র্াচাই।
খ) খাবাস্টরর হবষস্টয় হবাোম রস্টদর আনা অহিস্টর্াগ আর্স্টল হনস্টয় প্রস্টয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ।
ঘ) কুপস্টনর হবপরীস্টি েংগৃিীি অর্ ম র্র্ার্র্িাস্টব ব্যবিার িস্টে হকনা, িা র্াচাই করা।
১০। হটন্ডার কহর্টি:
ক)

হনব মািী পহরচালক , জািীয় র্হিলা েংস্থা

খ)

হনব মািী কহর্টির েদস্য , জািীয় র্হিলা েংস্থা

গ)

পহরচালক , জািীয় র্হিলা েংস্থা

ঘ)

হেহনয়র েিকারী েহচব, র্হিলা ও হশশু হবষয়ক র্ন্ত্রণালয়

ঙ)

েিকারী পহরচালক (প্রকে) , জািীয় র্হিলা েংস্থা

চ)

েিকারী পহরচালক ( হিোব ও অর্ ম) , জািীয় র্হিলা েংস্থা

ঙ)

হিাস্টেল সুপার

হটন্ডার কহর্টির দাহয়ত্বঃ
K) হবজ্ঞহি দরপে প্রকাশ;
L) তুলনামূলক হববরণী প্রস্ত্তুিকরণ;
M) চুড়ান্ত হেিাস্টন্তর জন্য সুপাহরশকরণ।
১১। হিাস্টেস্টল হবদ্যর্ান সুহবিাহদঃ
ক) হিাস্টেস্টলর প্রস্টিযক হবাোম স্টরর ব্যবিাস্টরর জন্য হিাস্টেল কস্টক্ষ্ প্রস্টয়াজনীয়ােবাব বরাে করা িস্টব।
খ) বরােকৃি হিাস্টেল কস্টক্ষ্ কর্তমপস্টক্ষ্র অনুর্হি ব্যহিস্টরস্টক টিহি, হেশ লাইন ইহি, হিটার হকস্টরাহেন চুলা বা অন্যান্য দবদুযাহিক েরঞ্জার্ হবাোম র কর্তমক রাখা
র্াস্টব না। অববিিাস্টব ব্যবিাস্টরর জন্য হনি মাহরি িাস্টর িাস্টর জহরর্ানা করা িস্টব।
গ) হকান ক্ষ্হিকারক দ্রব্যাহদ হবাোম র কর্তমক রাখা র্াস্টব না।
ঘ) হবাোম রগস্টণর মূল্যবান োর্গ্রী িাঁর হনজ দাহয়স্টত্ব রাখস্টি িস্টব।
ঙ) কর্ন রুস্টর্ ওয়াহশং হর্হশন ও দদহনক পহেকার ব্যবস্থা করা িস্টব।

১২। হবাোম স্টরর োক্ষ্াৎ প্রার্ী ুঃ
ক) হিাস্টেল হবাোম রগস্টণর একজন কস্টর দাহয়ত্বশীল স্থানীয় অহিিাবক র্াকস্টবন। র্ার োস্টর্ (জরুরী অবস্থায়) হর্ হকান প্রস্টয়াজস্টন হিাস্টেল কর্তমপক্ষ্ হর্াগাস্টর্াগ
করস্টবন।
খ) স্থানীয় োক্ষ্াৎকার প্রার্ীর েংখ্যা েস্টব মাে ৩ জন িস্টব এবং মূখ্য অহিিাবক কর্তমক অনুস্টর্াহদি িস্টি িস্টব।
গ) হিাস্টেস্টলর হবাোম রগণ হিাস্টেস্টলর হনি মাহরি স্থাস্টন োিাহিক ও েরকারী ছুটির হদন (স্টিাস্টেল কর্তমপক্ষ্ কর্তমক হনি মাহরি ) েকাল ৯.০০টা িস্টি ১২ টা
এবং হবকাল ৪.০০টা িস্টি েন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্ মন্ত অনুস্টর্াহদি োক্ষ্াি প্রার্ীর েস্টঙ্গ োক্ষ্াি করস্টি পারস্টবন।
ঘ) হকান োক্ষ্াি প্রার্ী িাস্টদর জন্য হনি মাহরি স্থাস্টনর বাইস্টর হবাোম রগস্টণর োস্টর্ আলাপ আস্টলাচনা করস্টি পারস্টবন না (২য় িলার হবলকহনস্টি অস্থায়ীিাস্টব
োক্ষ্ািপ্রার্ীস্টদর জন্য স্থান হনি মাহরি রস্টয়স্টছ)।
ঙ) হকান োক্ষ্াি প্রার্ী হবাোম রগস্টণর কস্টক্ষ্ প্রস্টবশ করস্টি পারস্টবন না। িস্টব দাহয়ত্বপ্রাি কর্মচারীগণ কর্তমপস্টক্ষ্র অনুর্হিক্রস্টর্ প্রস্টবশ করস্টি পারস্টবন।
১৩। হবাোম রস্টদর করণীয়ঃ
ক) হিাস্টেস্টল অবস্থানরি হবাোম রস্টদর হনহদ মষ্ট ের্স্টয়র র্স্টধ্য হিাস্টেল িযাগ ও হিাস্টেস্টল প্রস্টবশ করার হনস্টদ মশাবলী এবং হনয়র্াবলী পালন করস্টি িস্টব ।
খ) হবাোম র কস্টক্ষ্ অহিহর্ রাখা র্াস্টবনা। অনুস্টেদ ১০ এর ‘খ’ এ বহণ মি েরঞ্জার্ কর্তমপস্টক্ষ্র অনুর্হি ব্যিীি ব্যবিার করা র্াস্টবনা।
গ) হিাস্টেস্টলর হনি মাহরি ের্স্টয়র র্স্টধ্য হবাোম রগণস্টক হিাস্টেস্টল প্রস্টবশ করস্টি িস্টব।
(৯)
ঘ) হবাোম রগণস্টক হিাস্টেল পহরচালনার নীহির্ালা অনুর্ায়ী অঙ্গীকারনার্া েম্পাদন করস্টি িস্টব ।
ঙ) কর্তমপক্ষ্ কর্তমক হনি মাহরি ের্স্টয়র পর হলহখি অনুর্হি ছাড়া হিাস্টেস্টলর বাইস্টর র্াকস্টি পারস্টবন না।
চ) বহিরাগর্ন ও আগর্স্টনর ের্য় হলহপবি করার জন্য হরস্টেপশস্টন হরহজষ্টার বই র্াকস্টব।
১৪। হচিহবস্টনাদন/হবহিন্ন হদবে পালনঃ
ক) হচিহবস্টনাদস্টনর জন্য োিারন কস্টক্ষ্ হটহলহিশনেি হবহিন্ন হখলার ব্যবস্থা র্াকস্টব। ৩টি দদহনক পহেকা (২টি বাংলা ও ১টি ইংস্টরজী) এবং লাইস্টেরীর ব্যবস্থা
রস্টয়স্টছ।
খ) হবহিন্ন জািীয় হদবে পালস্টন হর্র্নঃ স্বািীনিা ও জািীয় হদবে,হবজয় হদবে, র্িান িাষা
হদবে,ঈদ-ই হর্লাদুন্নবী,আন্তজাহিমক নারী
হদবে, হবগর্ হরাস্টকয়া হদবে, হবশ্ব হশশু হদবে পালস্টন র্ন্ত্রণালয় কর্তমক আস্টয়াহজি অনুষ্ঠাস্টন হবাোম রগণ অংশ গ্রিণ করস্টি পারস্টবন।
১৫। হবাোম রস্টদর বহিোরকরণঃ
হনম্নবহণ মি কারস্টণ একজন হবাোম রস্টক ২৪ ঘন্টার র্স্টধ্য হিাস্টেল িস্টি বহিোর করা র্াস্টবঃ
ক) এই হিাস্টেস্টল অবস্থানকালীন ের্স্টয় হবাোম রগণ হকান রাজবনহিক দস্টলর েিা,েহর্হি,কহর্টি গঠন ও হকান প্রকার আস্টদালন করস্টল ;
খ ) হিাস্টেস্টলর হিির অর্বা বাইস্টর শাহন্ত শংখলা পহরপন্থী কার্ মকলাপ এবং দনহিকিা হবস্টরািী ও অস্টশািন আচরস্টণর জন্য ;
গ) েংক্রার্ক , দূরাস্টরাগ্য এবং র্ানহেক অসুস্থিা ও প্রাহিষ্ঠাহনক হচহকৎোর প্রস্টয়াজন িয় এর্ন ব্যাহির জন্য ।
ঘ) ধুর্পান , হনশা জািীয় হকান ঔষি / দ্রব্য হেবন অর্বা গ্রিণ করস্টল , হব-আইনী / অববি হকান
র্ালার্াল পাওয়া হগস্টল হিাস্টেস্টলর েীট বাহিল করা িস্টব।
8 হছাঁয়াস্টচ / েংক্রার্ক ( হর্র্ন – হখাঁে পাচরা , বেন্ত, িাঁহচ-কাঁহশ ) দূরাস্টরাগ্য ব্যাহির কারস্টণ হকান হবাোম রস্টক োর্হয়কিাস্টব হিাস্টেল িস্টি বাইস্টর র্াকার
হনস্টদ মশ প্রদান করা িস্টল হরাগমুহির পর েংহশষ্ট হবাোম রগণস্টক পুনরায় হিাস্টেস্টল িহিম করা র্াস্টব।
১৬। হিাস্টেল িযাগ েংক্রান্তঃ
ক) প্রহিহদন হনি মাহরি ের্য় পর্ মন্ত িাহজরা গ্রিণ করা িস্টব। উপযুি কারণ ছাড়া একািাস্টর ৩(হিন) হদন িাহজরা প্রদান না করস্টল স্থানীয় অহিিাবকস্টক অবহিি
কস্টর েীট বাহিস্টলর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িস্টব।

খ) হর্ হকান ের্স্টয়র জন্য হিাস্টেস্টলর বাইস্টর রাহে র্াপন অর্বা হর্ হকান হর্য়াস্টদর জন্য হিাস্টেস্টলর বাইস্টর র্াকস্টি িস্টল হিাস্টেল সুপারস্টক হলহখিিাস্টব
অবহিি করস্টি িস্টব।
গ) হকান হবাোম র কর্তমক হস্বোয় েীট খাহল করস্টি িস্টল কর্পস্টক্ষ্ ৩০(হেশ) হদন পূস্টব ম হলহখি িাস্টব জানাস্টি িস্টব। অন্যর্ায় ৩০ হদস্টনর েীট িাড়া প্রদান করস্টি
িস্টব।
ঘ) হবাোম রগণস্টক হিাস্টেল িযাগকালীন ের্স্টয় র্াবিীয় হদনা পাওনা পহরস্টশাি করা আস্টছ ‘‘ র্স্টর্ম উস্টলখপূব মক হিাস্টেল কর্তমপক্ষ্ কর্তমক হিাস্টেল িযাস্টগর ছাড়পে
হনস্টি িস্টব।
১৬। হিাস্টেস্টলর সুষ্ঠ পহরচালনার স্বাস্টর্ ম ের্স্টয় ের্স্টয় প্রস্টয়াজনানুর্ায়ী এই নীহির্ালা পহরবিমন, পহরবি মন ও েংস্টশািন করা র্াস্টব। কর্তমপক্ষ্ এ ক্ষ্র্িা েংরক্ষ্ণ
কস্টরন।
জািীয় র্হিলা েংস্থা
হে-স্টকয়ার হেন্টার
১৪৫, হনউ হবইলী হরাে, ঢাকা।
১।
পটভূহর্ঃ ঢাকাস্থ ১৪৫, হনউ হবইলী হরাস্টে অবহস্থি জািীয় র্হিলা েংস্থা কর্স্টেক্স িবস্টনর ৬ষ্ঠ িলায় ৫০ আেন হবহশষ্ট একটি হে-স্টকয়ার হেন্টার
রস্টয়স্টছ। জািীয় র্হিলা েংস্থার লক্ষ্য ও উস্টেশ্য অজমস্টনর অংশ হিস্টেস্টব কর্স্টেক্স প্রকস্টের আওিায় ২০০২ োস্টলর আগষ্ট হর্স্টক হে-স্টকয়ার হেন্টার চালু করা
িস্টয়স্টছ। িখন হর্স্টক এটি হনয়হর্িিাস্টব পহরচাহলি িস্টয় আেস্টছ।
২।
হে-স্টকয়ার হেন্টার এর কহর্টিেমূিঃ
জািীয় র্হিলা েংস্থার কর্মকিমাস্টদর ের্ন্বস্টয় হনম্নবহণ মি একটি পহরচালনা কহর্টি র্াকস্টবঃ
৩। কহর্টির রূপস্টরখাঃ
ক) হচয়ারম্যান, জািীয় র্হিলা েংস্থা
উপস্টদষ্টা
খ)

হনব মািী পহরচালক, জািীয় র্হিলা েংস্থা

-

েিাপহি

গ)

হনব মািী কহর্টির েদস্য (১ জন)

-

েদস্য

ঘ)

পহরচালক, জািীয় র্হিলা েংস্থা

-

েদস্য

ঙ)

েিকারী পহরচালক (প্রকে), জািীয় র্হিলা েংস্থা

চ)

হে-স্টকয়ার ইনচাজম, জািীয় র্হিলা েংস্থা

-

েদস্য

েদস্য েহচব

৩.১। কার্ মপহরহিঃ
ক) হে-স্টকয়ার হেন্টার এর নীহি হনি মারণ/পরার্শমদান/বাহষ মক বাস্টজট ও কর্মপহরকেনা প্রণয়ন।
খ) হে-স্টকয়ার হেন্টার এর উন্নয়স্টন প্রস্টয়াজনীয় সুপাহরশ প্রণয়ন এবং িা কার্ মকরী করার জন্য
প্রস্টয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ।
গ) উপস্টদষ্টার েম্মহিক্রস্টর্ েিাপহি েিা আিবান করস্টবন এবং েিাপহিত্ব করস্টবন।
ঘ) কহর্টি প্রস্টয়াজস্টন হর্ হকানও ের্স্টয় জরুরী েিায় হর্হলি িস্টি পারস্টবন।
ঙ) পহরচালনা পহরষস্টদর েিায় বাহষ মক হরস্টপাট ম হপশ করস্টবন।
৩.২ র্হনটহরং কহর্টিঃ
জািীয় র্হিলা েংস্থা পহরচাহলি হে-স্টকয়ার হেন্টার হনয়হর্িিাস্টব িদারহকর জন্য হনস্টম্নাি েদস্যবৃস্টদর ের্ন্বস্টয় একটি র্হনটহরং কহর্টি িস্টবঃ
ক) পহরচালক, জািীয় র্হিলা েংস্থা
খ) েিকারী পহরচালক (প্রকে), জািীয় র্হিলা েংস্থা
গ) পহরদশমন কর্মকিমা, জািীয় র্হিলা েংস্থা

-

েিাপহি
-

েদস্য
-

েদস্য

ঘ) হে-স্টকয়ার ইনচাজম, জািীয় র্হিলা েংস্থা

-

েদস্য-েহচব

৩.৩ কার্ মপহরহিঃ
ক) হশশু িহিমর আস্টবদনপে আিবান, বাছাই ও হনব মাচন।
খ) কহর্টি র্াস্টে দু’বার েস্টরজহর্স্টন পহরদশমন করস্টব।
গ) পহরচালনা কহর্টিস্টি উহিহখি েকল হবষস্টয়র ের্স্যাবলী ও সুপাহরশ হপশ করস্টব।
ঘ) অহিিাবকস্টদর োস্টর্ mother’s day আস্টয়াজস্টনর ব্যবস্থা করস্টব।
৪।
হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর হশশু িহিমর হনয়র্াবলীঃ
৪.১। কর্মজীহব র্ািা/অহিিাবক র্ারা েরকারী/স্টবেরকারী প্রহিষ্ঠাস্টন চাকুরীরি হকংবা হপশাজীবী হিোস্টব কর্মরি আস্টছন িাঁস্টদর হশশুরা োক্ষ্ািকাস্টরর
হিহিস্টি হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর িহিমর উপস্টর্াগী িস্টবন।
৪.২। হকস্টে িহিমর জন্য হনি মাহরি িহিম িরস্টর্ আস্টবদন করস্টি িস্টব। হশশু িহিমর জন্য অস্টিরিস্টর্াগ্য িহিম হি এবং প্রহি র্াস্টের হনি মাহরি হবিন র্াস্টের
প্রর্র্ েিাস্টির র্স্টধ্য পহরস্টশাি করস্টি িস্টব। হবলস্টে হি প্রদাস্টনর জন্য জহরর্ানা বাবদ ৫০/- টাকা প্রদান করস্টি িস্টব।
৪.৩। হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর হশশুর অবস্থান িস্টব েকাল ৮.৩০ টা হর্স্টক হবকাল ৫.৩০টা পর্ মন্ত। িস্টব হকান কারস্টণ েন্ধ্যা ৬টা পর্ মন্ত। হে-স্টকয়ার ইনচাজম হেহকয়ার হেন্টার বন্ধ্ িওয়ার পূব ম মুহূিম পর্ মন্ত হশশুস্টদর প্রস্থান হনহিি করস্টবন।
৪.৪। োর্হয়কিাস্টব হকান হশশু হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর অবস্থান করস্টি চাইস্টল হনয়হর্ি হশশুস্টদর ন্যায় র্াবিীয় হনয়র্ নীহি পালন করস্টি িস্টব।
৪.৫। হশশুর বয়ে িস্টব এক বছর হর্স্টক ছয় বছর এবং হবস্টশষ হবস্টবচনায় োি বছর পর্ মন্ত।
৪.৬। হকে হর্স্টক হশশুস্টদর জন্য হকান খাবার েরবরাি করা িস্টব না। িস্টব হশশুস্টদর জন্য ফুটাস্টনা পাহন
হিল্টাস্টরর র্াধ্যস্টর্ েরবরাি করা িস্টব।
৪.৭। (ক) শারীহরক হকংবা র্ানহেক িাস্টব অসুস্থ হশশুরা হকস্টে িহিমর অস্টর্াগ্য বস্টল হবস্টবহচি িস্টব।
(খ) োর্হয়ক অসুস্থ হশশু ও হছাঁয়াস্টচ হরাস্টগ আক্রান্ত হশশুস্টক হনরার্য় না িওয়া পর্ মন্ত হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর আনা র্াস্টব না। এই হবষস্টয় র্হনটহরং কহর্টি র্র্ার্র্
ব্যবস্থা গ্রিণ করস্টবন ও অহিিাবকস্টক অবহিি করস্টবন।
(গ) অহিিাবকগণ প্রস্টয়াজনীয় হপাষাক ও আনুোহঙ্গক (Diapers/napkins/অহিহরি হপাষাক)
েরবরাি করস্টবন।
৪.৮। প্রহিহদন হশশুর োস্টর্ খাবার টিহিন বস্টক্স হদস্টি িস্টব। হশশুখাদ্য বস্টয়ােপস্টর্াগী এবং স্বাস্থয েম্মি িস্টি িস্টব।
৪.৯। হকে হর্স্টক হশশুস্টক হগােস্টলর হকান ব্যবস্থা করা িস্টব না। িস্টব হবস্টশষ হবস্টবচনায় কর্তমপস্টক্ষ্র অনুস্টর্াদনক্রস্টর্ স্বে েংখ্যক হশশুস্টদর জন্য হগােস্টলর
ব্যবস্থা করা হর্স্টি পাস্টর।
৪.১০। েকাল ৮.৩০ টার হিির অহিিাবক হনহদ মষ্ট হরহজষ্টাস্টর স্বাক্ষ্র কস্টর হশশুস্টক হে-স্টকয়ার ইনচাস্টজমর হনকট বুহঝস্টয় হদস্টয় র্াস্টবন এবং হবকাল ৬.০০ টার
র্স্টধ্যই হরহজষ্টাস্টর স্বাক্ষ্র কস্টর ইনচাস্টজমর হনকট হর্স্টক হিরৎ হনস্টয় র্াস্টবন।
৪.১১। হশশুস্টক আনা এবং হনয়ার জন্য েংহশষ্ট র্া/অহিিাবক ব্যিীি অন্য কাউস্টক দাহয়ত্ব হদস্টল িার পহরচস্টয়র কাগজপে জর্া হদস্টি িস্টব। হনি মাহরি ের্স্টয়র
র্স্টধ্য হশশুস্টক হিরৎ হনস্টি িস্টব। জরুরী প্রস্টয়াজস্টন িাৎক্ষ্হণক হর্াগাস্টর্াস্টগর জন্য অহিিাবস্টকর হেল হিান/ল্যান্ড হিান নের/পােস্টপাট ম প্রদান করস্টি িস্টব।
৪.১২। জার্ে কর্স্টেক্স িবস্টন হবদ্যর্ান কর্মজীবী র্হিলা হিাস্টেস্টলর একাংস্টশর অবস্থান ৯র্ িলায় অবহস্থি হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টরর হনকটবিী হিাস্টেস্টলর
হনরাপিা এবং প্রাইস্টিেী রক্ষ্াস্টর্ ম অহিিাবকগণ হরস্টেপশন কাউন্টাস্টর রাখা ইন্টারকস্টর্র র্াধ্যস্টর্ হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর হর্াগাস্টর্াগ পূব মক হশশুস্টদর িস্তান্তর এবং
গ্রিণ করস্টবন।
৪.১৩। হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর হশশুস্টদর অবস্থানকাস্টল হেন্টাস্টর হনস্টয়াহজি কমর্কমিা/কমর্চারীগণ ব্যিীি হকান অহিিাবক বা অহিিাবস্টকর প্রহিহনহি কর্তমপস্টক্ষ্র
অনুর্হি ব্যহিস্টরস্টক হে-স্টকয়ার হেন্টাস্টর প্রস্টবশ করস্টি পারস্টবন না। হকবলর্াে র্াহেক হবিন/িহিম েংক্রান্ত হকান কাস্টজ অর্বা হশশুস্টদর শারীহরক অসুস্থিা বা
অন্য হকান ের্স্যা হদখা হদস্টল র্হিলা অহিিাবকগণ কর্তমপস্টক্ষ্র অনুর্হিক্রস্টর্ হেন্টাস্টর প্রস্টবশ করস্টি পারস্টবন।

৪.১৪। োিাহিক ছুটি ও েরকার কর্তমক হনি মাহরি েরকারী ছুটির হদন ব্যিীি হকে চালু র্াকস্টব।
৪.১৫। হকস্টে ৪-৬ বছস্টরর হশশুস্টক স্বাস্থয েিকারী হশক্ষ্ক কর্তমক হপ্র-স্কুল (অক্ষ্রজ্ঞান-বাংলা ও ইংস্টরজী, েংখ্যা গণনা, ছড়া, কহবিা, গে বলা ইিযাহদ) হশক্ষ্া
হদয়া িস্টব।

